
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  075: الشريط رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 075-والنور الھدى سلسلة

 

 -: الشريط محتويات

 ( 00:00:38. (  وسلم عليه هللا صلى النبي عن الواردة الذكر بألفاظ ا&ھتمام وعلى ، الص�ة صفة على الك�م تتمة - 1

 ( 00:09:57(  ؟ الصف خلف المنفرد ص�ة حكم ما - 2

 ( 00:21:47(  ؟.أصل التسابيح لص�ة ھل - 3

 ( 00:25:40(  ؟ الص�ة في بالبكاء الصوت رفع حكم ھو ما - 4

 ( 00:27:31(  ؟. السنة خالف ولو الص�ة في ا@مام يتابع ھل - 5

 ( 00:37:24(  ؟. الثانية الجماعة حكم وما ؟ بمسبوق يأتم أن له فھل الص�ة انتھت وقد المسجد رجل دخل - 6

 ( 00:56:48(  ؟ القيام عن العاجز ص�ة تكون كيف - 7

 ( 01:00:29(  ؟ اLمام خلف الجھرية الص�ة في للمأموم الفاتحة قراءة مسألة - 8

 ( 01:17:47(  ؟ للنساء الشعر تصفيف حكم ما - 9

 ( 01:20:42(  ؟ تبرجت خرجت وإذا تحجبت صلت إذا التي المرأة ص�ة حكم ما - 10

 ( 01:23:53(  ؟)  حي شئ كل الماء من وجعلنا(  تعالى قوله معنى ما - 11

 ( 01:24:57(  ؟ معه بقائھا حكم فما بتدرج ولكن بتركھا ووعد المخدرات يتعاطى ولكن مصلي من متزوجة امرأة - 12

 ( 01:27:09(  ؟ وا@يمان العقيدة بين الفرق ما - 13

  ( 01:28:00(  ؟ الشرع حكم فما الط�ق بنيته وليس طالق أنت لزوجته قال غضبان رجل - 14

   �� �� �� 

 

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

 

 من الركوع من رأسه رفع فإذا ؛ ساجد وهو أعضاؤه تستقر أن التسبيح هلذا أدائه وقت يساعده ... : الشيخ

 ثبت مبا يقوم أن عليه بل الثانية بالسجدة األوىل السجدة يتابع ما ، نفسه يضبط أن ايضا ينبغي فهنا السجود

 وارفعني واجبرني وارحمني لي اغفر رب(  السجدتني بني يقول كان أنه السالم و الصالة عليه الرسول عن

 وارحمني لي اغفر رب(  واآلخرة الدنيا خري من أي األمشل العام باملعىن فسرها ارزقين.  ) وارزقني واهدني



 عليه اهللا صلى النيب أن. ... حيفظ أن الناس بعض على يصعب قد.  ) وارزقني واهدني وارفعني واجبرني

 السجدتني بني وهو مصل أي على صعبة ليست سهلة هذه.   ) لي اغفر رب لي اغفر رب(  يكرر كان وسلم

 والركوع السجود أطال كلما أنه والشك يقينا االطمئنان بذلك حقق " يل اغفر رب يل اغفر رب"  يكرر جالس

  .   اهللا عبد أبو أخونا نظر إليها لفت اليت الضوابط متام فهذا ، وتعاىل تبارك اهللا عند وآجر أفضل كان بينهما وما

  .   ؟ واجب أم سنة هي هل " وارمحين يل اغفر رب"  السجدتني بني الذكر : الطالب

 رواية ترجيح ميكن ومل الروايات تعددت إذا أما ؛ التزامه جيب فهو واحد منط على احلديث جاء إذا ، ال : الشيخ

 ؛ ولفظا ترتيبا جاء كما الورد على حنافظ أن األصل هو وإال بالسنة جاء يكون ا عمل رواية فبأي أخرى على

  .   علم وسلم عليه اهللا صلى الرسول هكذا ألنه

  .   ؟ " وعافين"  رواية يف : الطالب

  .   ؟ وعافين : الشيخ

   ...) واجبرني نيوارزق وعافني واهدني وارحمني لي اغفر رب(  : الطالب

  .   أينعم متاما مسعت كما واجلواب أحفظه الذي هذا أنا ممكن ، أيوه : الشيخ

 له قال ألنه طويلة بصليها كان اللي الصالة أنه صالته املسيء أنه الرمحن عبد أبا للذهن يتبادر اللي : الطالب

  .   أقم مث أذن

  .   الشك : الشيخ

     ... : الطالب

  .   أبدا ذلك يف الشك : الشيخ

  .   ؟ صحيح هذا ،.  ) صغيرا ربياني كما ارحمهما رب(  ، ) ولوالدي لي اغفر رب(  هذه : الطالب

 تعليمه ألن السالم عليه الرسول تعليم دائما املسلم يتبع أن األفضل لكن الشك جائز فيك اهللا بارك هو : الشيخ

 مواطن من موطن كل يف واألذكار األوراد من السنة يف جاء ما يتعلم أن له يتيسر مل كان فإذا ؛ تعليم خري

 جيعل وأن السالم عليه الرسول عن جاء مبا يأيت أن األفضل فأقول أعود لكن ؛ جاز دعا دعاء فبأي الصالة

 فيه الدعاء جمال ، الدعاء.  ) أصلي رأيتموني كما صلوا( : والسالم الصالة عليه قال كما يتعلم أن اهتمامه

  :  السالم عليه قوله لعموم ؛ جائز فهو ساجد وهو وخباصة الصالة يف املسلم دعا شيء يفبأ جدا واسع

 أي قمن فإنه.   ) لكم يستجاب أن قمن فإنه الدعاء فيه فأكثروا ساجد وهو ربه من العبد يكون ما أقرب( 

 ورمحته وتعاىل تبارك اهللا من فيه املسلم يكون ما أقرب هو الذي السجود حالة يف الدعاء لكم يستجاب أن حري



 ومسلم البخاري صحيح يف جاء لقد ، به االهتمام جيب الرسول تعليم أن إىل النظر يلفت حديث هناك لكن ؛

:  فقل جنبك وضعت إذا( : السالم عليه له قال النوم ورد عازب بن الرباء علم وسلم عليه اهللا صلى النيب أن

 هناك اليمني على اليمني على.  ) إليك أمري وفوضت إليك وجهي ووجهت إليك نفسي أسلمت إني اللهم

 وال ملجأ ال إليك ظهري وألجأت إليك أمري وفوضت إليك نفسي أسلمت إني اللهم(  ؛ أيوه الزاوية على

 فإذا( : السالم عليه له قال.  ) أرسلت الذي وبنبيك ، أنزلت الذي بكتابك آمنت إليك إال منك منجا

 اهللا رسول من الدعاء هذا الرباء مسع.  ) الفطرة على مت تلك ليلتك نم ومت ذلك فعلت أو ذلك قلت

: قوله بدل قال حيث منه األخرية اجلملة يف أخطأ لكنه السالم عليه الرسول يدي بني فكرره وسلم عليه اهللا صلى

"  هو قال  ) أرسلت الذي نبيك(  قول بدل.  ) أرسلت الذي ورسولك أنزلت الذي بكتابك آمنت( 

 وبنبيك  قل(  له وقال ) صدره في وضرب ، ال(  السالم عليه الرسول له قال ، " أرسلت الذي ولكوبرس

(  املعىن أدى " أرسلت الذي وبرسولك"  قال إذا أنه علما ) أرسلت الذي وبرسولك(  بدل ) أرسلت الذي

 قال الرسول تعليم كان ذافإ ؛ رسوال نيب كل وليس نيب رسول كل يقولون العلماء ألن ؛ ) أرسلت الذي وبنبيك

(  هو اللي النبوي اللفظ املعىن أدى فقد " أرسلت الذي وبرسولك"  هو فقال ) أرسلت الذي وبنبيك قل(  له

 علمه هو ، تعليمه خالف ألنه عليه أنكر ؟ عليه أنكر السالم عليه الرسول ملاذا إذن ؛ ) أرسلت الذي وبنبيك

 وإمنا قصدا يكن مل هذا قوله أن مع " أرسلت الذي وبرسولك"  الق فهو ) أرسلت الذي وبنبيك(  يقول أن

 بأنه ونبهه ، التغيري هذا عليه وأنكر السالم عليه منه ذلك رضي ما ، الورد هذا بعد حيفظ مل ألنه سهوا كان

  .   اهللا بسم ؛  حيفظكم اهللا ، بالطعام اشتغلوا اآلن تفضلوا.  ) أرسلت الذي وبنبيك(  يقول أن جيب

  

  

 يصلي ال أن احلرص كل حيرص أن جيب املسلم أن ذلك والزم به العمل وجيب ، صحيح طبعا احلديث  : الشيخ

 أو الثاين أو األول الصف كان سواء يديه بني الذي الصف إىل ينضم أن جهده كل يعمل ، وحده الصف يف

 ؛ صالتك أعد ،) صالتك دأع(  له فقال وحده الصف خلف يصلي رجال السالم عليه الرسول رأى فقد ؛ غريه

   نص فهذا

   الكرمي وجهه برؤية ومتعه اهللا رمحه مريض أنه ويبدوا سعال اصابه اهللا رمحه الشيخ 

 الناس من أنواعا بشمل وهذا.  ) وحده الصف وراء صلى لمن صالة ال(  األول احلديث معىن يؤكد نص فهذا 

 من كذلك ، اجلماعة يشاركون وال خاص مكان يف ةالسد يف يصلون حيث ، املساجد بعض يف املؤذنني وخباصة



 ويساره الصف ميني عن بينما وحده الصف وراء فيقف الركوع من رأسه اإلمام يرفع أن وخيشى املسجد يدخل

((  وهي العامة الشريعة قواعد حدود يف يفهم أن أو احلديث هذا حيفظ أن جيب لكن ؛ له صالة ال هذا ، فاضي

 وال جانبيه من مكتمال يديه بني الذي الصف ووجد املسجد رجل دخل إذا.   )) وسعها إال نفسا اهللا يكلف ال

 وراء فصلى ، اآلخر عن أحدمها إبعاد يف التلطف من بشيء ولو الصف إىل هو ينضم حىت اثنني بني فراغا جيد

 جيب ما  فعل هو وإمنا االهتمام وعدم الالمباالة بسبب وحده يصل مل ألنه ؛ صحيحة صالته فهذا وحده الصف

 رجال أن(  الكتب بعض يف حديث يذكر هنا ؛ يديه بني الذي الصف إىل ينضم أن يتمكن مل لكنه ؛ عليه

 إليك اجتررت هل فقال مكان يجد لم بأنه الرجل فأعتذر ذلك عن الرسول فنهاه وحده الصف وراء صلى

 ؛ إسناده حيث من السالم عليه رسولال عن يصح مل احلديث هذا يف اجلر هو الذي االجرتار هذا  ) رجال

 يرتتب احلكم هذا كان إن السيما حكما به يثبت ال الضعيف احلديث ألن حكما به نشرع أن جيوز فال ولذلك

 جاء أو وحده الصف وراء يصلي أن يريد الذي هذا أن خيفى ال فإنه الصف يف خلل إجياد أو مفسدة إجياد وراءه

 كثري يف وهذا ، الفراغ هذا بقي إن خلل وهذا ، فراغ الصف يف وقع شخصا هإلي فاجرت معه يصلي من جيد فلم

 ولذلك ؛ يشغله شيطان فيه حل الفراغ فهذا الفراغ هذا بقي إن عندهم علم ال الناس ألن ؛ نراه األحيان من

 جنب بعضهم كان لو حىت للشيطان وفرجة خلال يدعوا ال وأن بالصف بالرتاص املصلني تأمر األحاديث جاءت

 الرسول ألن ؛ ) يتخللكم الشيطان أرى أنا(     يقول وسلم عليه اهللا صلى الرسول كان ؛ تراص يف وما بعض

 اليت الفرجة هذه ، فإذا ؛ بكامله شخص فرجة وجدت إذا بالكم فما ؛ احلال بطبيعة الناس يرى ال ما يرى كان

 القائمون حاول إذا اإلفساد هذا مث ؛ يديه بني كان الذي الصف أفسد هو اإلنسان لذلك ارت هذا أحدثها

 أو ميينا آخر جانب إىل ستنتقل الفرجة هذه لكن ؛ ينضموا بدهم أم ذلك فمعىن وإصالحه تداركه بالصف

 هذا هو ؟ اإلخالل هذا تسبب الذي من ؛ ناقصا الصف وبقي فرجة الفرجة بقيت حال كل فعلى ؛ يسارا

 من يرتتب مث السند ضعيف احلديث هذا كان فإذا ؛ يديه بني كان الذي فالص من رجال إليه جر الذي املنفرد

 فتكون ، بواجبه قام قد هنا املنفرد فاملصلي الصف يف خلل وإجياد إفساد تطبيقه من يرتتب ، إفسادا تطبيقه

 عليه قال كما أو.   ) وحده الصف وراء صلى لمن صالة ال( : حديث عليه ينطبق وال صحيحة صالته

 حنن ، العامة الشريعة قواعد ضوء على الكالم أول يف قلت كما يفهم أن جيب دائما احلديث هذا مثل مالسال

 هذا إن وقلنا.  ) الكتاب بفاتحة يقرأ لم لمن صالة ال( : السالم عليه قوله كالمنا من مضى فيما ذكرنا

 ومل يصلي من صالة فيها صححنا حاله ذكرنا لكن ؛ الكتاب بفاحتة فيها يقرأ ال اليت الصالة بطالن يفيد احلديث

 ذو الكالم يقال وكما ، اآلن وحنوه بعد الفاحتة حيفظ ومل أسلم الذي األعجمي ذاك حالة ، الكتاب فاحتة يقرأ



 املسجد إىل يأيت رجل وهو الكتاب بفاحتة يقرأ مل من صالة نصحح ثانية حالة يف ؛ بعضا بعضه جبر أو شجون

 ؟ ال أم الركوع إدراكه بسبب ركعة له حتسب فهل ، فريكع مثال العصر أو الظهر ةصال يف راكعا اإلمام فيجد

 صالة ال( : السالم عليه قوله من مستثىن هذا يقال ، الفاحتة قرأ ما ؛ الركوع بإدراكه الركعة أدرك أنه الصحيح

 خيالف سوف فإنه الفاحتة أيقر  أن أراد إذا ، يقرأ أن يستطيع ال ألنه ؟ ملاذا.  ) الكتاب بفاتحة يقرأ لم لمن

 قرأ وإذا فكبروا كبر فإذا به ليؤتم اإلمام جعل إنما( : السالم عليه قوله يف اإلمام مبتابعة أمرنا وقد اإلمام

 معذور ألنه صحيحة الكتاب بفاحتة يقرأ مل من صالة وجعلنا ؛ احلديث آخر إىل.   ) فاركعوا ركع وإذا فأنصتوا

 ؛ صحيحة فصالته وحده الصف يف اإلمام وراء فاقتدى إليه لينضم الصف يف راغاف جيد ومل جاء الذي كذلك ؛

  .   احلديث هذا على الكالم تفصيل هذا.   )) وسعها إال نفسا اهللا يكلف ال((  ألنه

  

  

  .   ؟ ضعيف الصالة ذه الوارد احلديث هذا أن صحيح هل التسابيح صالة أستاذ : الطالب

 موضوع حديث إنه قال من ففيه ؛ كبريا اختالفا فيه احلديث علماء اختلف احلقيقة يف التسابيح صالة : الشيخ

 شو ؛ اإلطالة أريد وال ، صحيح إنه قال من وفيهم ؛ حسن إنه قال من وفيهم ، ضعيف إنه قال من وفيهم ،

 والصحيح لغريه حسن وإىل لذاته حلسن ينقسم ، والصحيح احلسن من كونه وأن ؟ والصحيح احلسن بني الفرق

 واشتط بالغ فقد موضوع حديث إنه قال من أنه كالما أقول أن املهم لكن ؛ لغريه وصحيح لذاته لصحيح ينقسم

 من قول بني يدور احلديث أن الصواب إمنا ، األول من قريب فهو ضعيف بأنه قال ومن ؛ بعيدا الصواب عن

 من أو اثنني طريقني من جاءت والصحة ناعند الراجح هو وهذا ؛ صحيح إنه قال من قول وبني حسن إنه قال

 ، السنة كتب من وغريه داود أيب سنن يف طرق من جاء التسابيح صالة حديث أن األول الوجه ؛ اثنني وجهني

 من أو كذاب هو من فيها ليس ألنه ؛ بعضا بعضها يقوي ، بعضا بعضها يشد احلديث يف العلم أهل فيها يقول

 فكيف ؛ له شاهد مبجيء خطؤه يؤمن احلفظ فسوء ؛ حفظهم يف تكلم من عضب فيهم وإمنا بالكذب متهم هو

 احلديث ذا عمل قد أنه اآلخر والوجه ؛ األول الوجه هو هذا ، التسابيح صالة حديث يف شواهد جاءت وقد

 إمام شيوخ من شيخ هو الذي املبارك بن اهللا عبد هو أال احلديث هذا روى وممن ، السلف أئمة كبار بعض

 مما الصواب فإذا ؛ به يعمل مل صحيح اإلمام هذا عند احلديث هذا يكن مل فلو ؛ حنبل بن أمحد اإلمام سنةال

 وذلك ، حياته يف واحدة مرة ولو به يعمل أن املسلم على ينبغي صحيح حديث أنه احلديث هذا يف العلماء قاله

 عشرة األركان بقية ويف ، عشر مخسة مالقيا يف ، تسبيحة وسبعني مخس ركعة كل يف ، ركعات أربع يصلي أن



 ، غريه.  آنفا إليه املشار احلديث يف جاء كما له مغفرة تكون فإا ؛ تسبيحة ثالمثائة اموع يكون ، عشرة

  .   تفضل

  

  .   يبكون الفجر صالة يف األئمة بعض يف : الطالب

  .   يبكون : الشيخ

  .   اإلمام يبكي : الطالب

  .   ؟ اكىيتب أم يبكي : الشيخ

  .   ؟ رأيك ما الصالة بعض يف املصلني من ضجة يصري لذلك ... املرات بعض يف يبكي : الطالب

  .   خريا اهللا فجزاه خشوعا يبكي كان إذا ، رأي أيش واهللا : الشيخ

  .   خشوعا أنه وحقا وراءه بصلي فأنا خشوعا يصلي : الطالب

 القرآن قرأ إذا(  السالم عليه كان فقد ؛ واألئمة القراء من كثري يف اليوم نفقده ما ذلك ، هللا فاحلمد : الشيخ

 كأزيز أزيز ولصوته يبكي كان ، والسالم الصالة عليه ) المرجل كأزيز أزيز له كان الراوي يقول يصلي وقام

 رياء هللا مسح ال كان إذا أما ؛ إليه حباجة حنن ما فذلك خشوعا يبكي اإلمام هذا كان فإذا ؛ يغلي عندما املرجل

  .   هللا واحلمد له فهنيئا يبكي كان فإذا ؛ يتباكى أم يبكي قلت لذلك ؛ كبرية مشكلة هذه

  

 يتابع الزم فاملأموم ، الفجر صالته يف يقنت عادته كان املأموم ، يديه ورفع الفجر صالة يف قنت اإلمام : الشيخ

   ؟ الرفع يف اإلمام

  .   متابعته فينبغي وتعصبا جكرا وليس دينات ذلك يفعل اإلمام كان إذا أينعم : الشيخ

  .   متابعته الزم : الطالب

 الذي السابق احلديث يف السالم عليه فإنه ؛ دقة فيها املسألة حقيقة وهذه ؛ السابق للحديث ، نعم : الشيخ

 وإذا فاركعوا ركع وإذا فأنصتوا قرأ وإذا فكبروا كبر فإذا به ليؤتم اإلمام جعل إنما(  منه األول طرفه ذكرنا

 وإذا قياما فصلوا قائما صلى وإذا فاسجدوا سجد وإذا الحمد ولك ربنا فقولوا حمده لمن اهللا سمع قال

 اإلمام يتابع أن يف املصلي على أن يف جدا عظيم نص احلديث هذا.  ) أجمعين جلوسا فصلوا جالسا صلى

 من أن مجيعا نعلم ألننا ؛ سنة أو بركن يسل فقط واجب مش ركن ، عليه واجبا ركنا يرتك أن منه لزم لو حىت

 صلى رجال أن لو.  )) قانتين هللا وقوموا(( : تعاىل قال كما ، القيام ا إال الصالة تصح ال اليت الصالة أركان



 لكن قاعدا النافلة صالة يف الشارع أذن فقد ؛ النافلة خبالف باطلة صالته ، القيام يستطيع وهو جالسا الفرض

 مع ، باطلة فالصالة عذر وال مرض بغري الفريضة يف اجللوس أما ؛ القائم صالة من النصف على أجرها جعل

 املبدأ هلذا حتقيقا معه جالسني يصلوا أن كلهم أصحاء وهم خلفه من فعلى ملرض جالسا اإلمام صلى إذا ذلك

 له دابة راكبا يوما كان وسلم عليه اهللا صلى النيب أن احلديث هذا ومناسبة.  ) به ليؤتم اإلمام جعل إنما(  العام

 يستطع ،مل الصدمة شدة من جالسا م فصلى الظهر صالة وحانت عضده يف ، أكحله يف فأصيب عنها فوقع

 املفروض هو هذا ألن ؛ قياما يصلون خلفه الناس أن والسالم الصالة عليه فالحظ ؛ قائما يصلي أن السالم عليه

 ؛ فجلسوا اجلسوا أن الصالة يف وهو إليهم فأشار ؛ قياما دائما السالم عليه خلفه يصلون أم فاملعهود ، أوال

 ملوكهم رؤوس على يقومون ، بعظمائها فارس فعل تفعلوا أن آنفا كدتم ان( : السالم عليه قال صلى وملا

 عليه اهللا صلى النيب أن هنا نالحظ فنحن ؛ احلديث آخر إىل.  ) فكبروا كبر فإذا به ليؤتم اإلمام جعل إنما

 املعتقدين لكن معذور فهو يقوم أن يستطيع ال هو ، جالس ألنه جيلسوا أن األصحاء األقوياء أصحابه أمر وسلم

 جالسا يصلي الذي لإلمام إتباعا قياما يصلوا ال بأن معذورين احلكيم الشارع اعتربهم لكن يقوموا أن يستطيعوا

 مل ) فاسجدوا سجد وإذا فاركعوا ركع إذا(  قوله ذكر ملا سلمو  عليه اهللا صلى النيب إن نقول وهلذا ؛ معذورا

 أن وبني حتديدا ذلك يكون أن بني وفرق التمثيل سبيل على هذا وإمنا به لإلمتام التحديد سبيل على هذا يكن

  ليؤتم اإلمام جعل إنما(  مبدأ لتأكيد السالم عليه الرسول ذكرها كأمثلة يعين متثيال يكون

 عليه يفتح أن ينبهه أن بعضهم على املقتدين فعلى فقام األول التشهد نسي إمام إذا مثال لمنع وحنن.  ) به 

 فقد قائما استمر مضى يتذكر مل وإن قريبا أذكره لعلي تفصيل عليه وهذا ؛ رجع تذكر فإن " اهللا سبحان"  بكلمة

 ترد وهكذا ؛ معذور ألنه اخلطأ اهذ يف نتابعه حنن ، خطأ التشهد وقراءة التشهد جلوس ، التشهد ترك هنا كان

 على أنه يعتقد وهو السنة فيها خيالف صالة يصلي اإلمام كان فإذا ؛ األئمة بني وقعت اليت اخلالفية املسائل كل

 وال للسنة متبع ال ألنه به االقتداء يرد ال هنا مهال إما السنة ترك إذا آنفا قلنا كما أما ؛ خنالفه ال فنحن السنة

 إذا فالقاعدة ؛ معذورا وليس ومتكاسل متهاون فهو إمامه وخالف السنة خالف ألنه خنالفه هنا ، لإلمام متبع

  .  اهللا بسم.  فال وإال عليه اتبع املخالفة من معذورا كان فيما

  .   اجلس بتقدر ما إذا ... اجلمعة يوم السجدة : الطالب

  .... : الشيخ

  .ويسجد...فقط السجدة آية بقرأ : الطالب

 آية ... بتومهوا اللي األحكام على عقوهلم وبسلطوا السنة عن الناس احنرف كيف!  اهللا سبحان : يخالش



 وال يغين فال ؛ ذلك وحنو والنشور بالبعث وتذكري موعظة من فيها وما السورة كل يف األمهية بينما وبس السجدة

  .   كلها السورة دون السجدة آية تقرأ أن أبدا يكفي

  

 صالة انتهت قد الصالة ووجد املسجد رجل أتى إذا مبسبوق لالجتماع بالنسبة لنا فصل حتمس لو : الطالب

 فقال منها فرغ قد الصالة فوجد املسجد أتى رجل أن احلديث على رد ، مبسبوق يأمت أن له حيق فهل اجلماعة

  .  ) ؟ هذا على يتصدق من(  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

  .   فحاشاه احلديث على أحد يرد أن أما : الشيخ

  .   احلديث تفسري على : الطالب

 له إليه أشرت الذي احلديث حال كل على ؛ اللفظ حنسن أن نريد حنن بس قصدك شو عارف أنا : الشيخ

 على يتصدق رجل أال(  حديث ، باملقتدي االقتداء وهو ، سؤالك إىل منه التوصل وميكن الثانية باجلماعة عالقة

 املسجد دخل رجل جاء صلى أن بعد يوما صلى وسلم عليه اهللا صلى النيب أن مناسبته.  ) معه فيصلي هذا

 ، ) هذا على يتصدق رجل أال(  ، معه صلوا كانوا الذين ألصحابه والسالم الصالة عليه فقال يصلي أن يريد

 جواز يفيد بأنه الناس من كثري يتوهم.  ) معه وصلى رجل فقام ، معه فيصلي هذا على يتجر(  رواية ويف

 الراتب اإلمام صلى وقد املسجد يدخلون ثالثة اثنني ، اليوم املساجد من كثري يف تفعل اليت الثانية اجلماعة

 املسجد يف اجلماعات تتعدد وهكذا ويصلي واحد يتقدمهم أيضا ثانية مجاعة تأيت مث ، ويصلي أحدهم فيتقدم

 ألن ؟ ملاذا ؛ آنفا إليها أشرنا اليت اجلماعات ذه إطالقا قةعال له ليس ؛ احلديث هذا ذلك يف حجتهم ، الواحد

 تقع اليت اجلماعات هذه هي ليس منه وحبض بل منه ومبرأى السالم عليه الرسول مسجد يف عقدت اليت اجلماعة

 ماعةاجل هذه السالم عليه الرسول مع صلى كان الذي بالرجل انعقدت اليت اجلماعة هذه ، آنفا إليها وأشرنا اليوم

 يتنفل هذا اجلماعة صالة فاتته الذي الرجل ذا مقتديا صلى الذي ألن ؛ فريضة مجاعة وليست نفل مجاعة هي

 ال أنه ويؤكد هذا يوضح والذي ؛ نافلة مجاعة اجلماعة تكون وبالتايل نافلة صالة فصالته ؛ الرجل ذاك خلف

 متصدق رجل هناك بأن صريح احلديث إن ؛ ليوما تفعل اليت اجلماعات هذه على احلديث ذا االستدالل يصح

 نفهم وحنن ، عليه ومتصدق متصدق الوصفان هذان فيها ليس اآلن تقام اليت اجلماعات ؛ عليه متصدق ورجل

 فمن ؛ فقري عليه املتصدق وأن غين املتصدق أن.  ) معه فيصلي هذا على يتصدق رجل أال(  الرسول كلمة من

 اجلماعة فضيلة واكتسب السالم عليه الرسول مع صلى قد كان الذي ؟ عليه املتصدق هو ومن املتصدق هو

 الذي فهذا ؛  الفقري هو اجلماعة فاتته الذي وهذا الغين هو بالشك هو  درجة وعشرين سبعا أو وعشرين مخسا



 بدخل ملا اآلن ؛ عليه املتصدق هو إذا الفريضة هذه فاتته هذا ، اجلماعة مع الفريضة صلى قد عليه تصدق

 ؛ فقراء كلهم ، أحد ال ؟ عليه املتصدق من ، أحدهم فتقدم مجيعا اجلماعة فاتتهم تكون أربعة ثالثة املسجد

 هذه على وتطبيقه احلديث جر فإذن ؛ درجة وعشرين سبع فاتتهم ، اجلماعة فاتتهم كلهم ألم ؟ ملاذا

 متصدق نالحظ أن شيء واوضح ، مليتح ال ما احلديث حتميل الواقع يف هذا اليوم تقع اليت اجلماعات

 اإلمام وهو مفرتض كان هناك بينما مفرتضون كلهم ألم اجلماعات هذه يف يوجد ال هذا ؛ عليه ومتصدق

 صلى قد كان من إنه وغريه الشافعي يقول كما هو احلديث ذا االستدالل هلذا ؛ عليه املتصدق وهو ومتنفل

 ؟ املشروعة اجلماعة األخرى اجلماعة مع الصالة تلك يعيد أن له له أخرى مجاعة حضر مث اجلماعة مع الفرض

 ألن ؛ نعم اجلواب ؟ الفريضة صلوا ما مجاعة يؤم أن له هل الفريضة صلى من أو ؛ الدليل هو وهذا ، نعم قالوا

 صالة يصلي كان البخاري صحيح يف وهذا جبل بن معاذ كان حيث السالم عليه الرسول عهد يف وقع هذا

 العشاء صالة م يصلي أي الصالة نفس م فيصلي قبيلته إىل يذهب مث وسلم عليه اهللا صلى النيب وراء ءالعشا

 وسلم عليه اهللا صلى النيب خلف يصلي جهة من أنه فيعرفونه وأقرئهم وأعلمهم أفقههم أنه يعرفونه كانوا ،

 رضي األنصاري اهللا عبد بن جابر وهو ثاحلدي راوي قال ؛ العشاء صالة م فيصلي إليهم يعود حىت فينتظرونه

 من جيوز كذلك ؛ جيوز فهذا فعاد صلى قد كان عنه اهللا رضي فمعاذ " فريضة هلم وهي نافلة له هي"  عنه اهللا

 الصورة هذه وعلى ؛ نافلة له تكون لكنها نفسها الصالة تلك معهم فيصلي أخرى مجاعة فوجد الفريضة صلى

 اخليف مسجد يف الوداع حجة يف صلى وسلم عليه اهللا صلى النيب أن املوطأ يف مالك اإلمام حديث منها أدلة

 مل أما وضعهما يدل ناحية انتحيا قد رجلني وجد سلم ملا الفجر صالة صلى املكان ذلك يف  ، اليوم املعروف

 رسول يا بلى" : اقالو  ) ؟ مسلمين لستما أو(  والسالم الصالة عليه هلما فقال ، اجلماعة مع الصالة يف يشرتكا

 فإذا(  قال ، " رحالنا يف صلينا قد كنا إنا اهللا رسول يا" : قاال ) ؟ معنا تصليا أن منعكما فما(  قال ، " اهللا

 اللي الصحايب فهذا  ) نافلة له تكون فإنها معهم فليصل الجماعة مسجد أتى ثم رحله في أحدكم صلى

 معه صلى.  ) معه فيصلي هذا على يتصدق رجل أال(  الرسول حلض استجابة وقام الرسول مع صلى كان

 يف كما والسالم الصالة عليه قوله منها قريب أو الصورة هذه على األدلة من كذلك ؛ نافلة الصالة نفس

 يميتون أمراء عليكم سيكون( : والسالم الصالة عليه قال قال الغفاري ذر أيب حديث من مسلم صحيح

 صلوها ثم وقتها في الصالة أنتم فصلوا ؛ ذلك رأيتم فإذا وقتها عن الصالة يؤخرون(  رواية ويف ) الصالة

 مطلقا يدل ال.  ) معه فيصلي هذا على يتصدق رجل أال(  حديث فإذا.  ) نافلة لكم تكون فإنها معهم

 هذا عرف إذا ؛ السالم عليه الرسول أقرها اليت الصورة عن صورا باختالف والثالثة الثانية اجلماعة شرعية على



 بأكثر أو بركعة مسبوقا كان أحدهم وقام اإلمام سلم وقد املسجد دخل رجل وهو السؤال أصل إىل ننتقل ميكننا

 الرسول عهد يف تعرف ال الثانية اجلماعة أن والسبب ، ال اجلواب ؟ املسبوق ذا يقتدي أن الداخل هلذا فهل

 وسلم عليه اهللا صلى النيب أن البخاري صحيح يف جاء قد نياوثا ؛ عنه اجلواب عرفنا احلديث وهذا ، السالم عليه

 خرج إذا أنه السالم عليه عادته من وكان عنه اهللا رضي شعبة بن املغرية ومعه احلاجة لقضاء الفجر مع يوم خرج

 تأخر السالم عليه الرسول وجدوا فلما الفجر صالة حضرت وقد ، األنظار عن يبتعد حىت أبعد احلاجة لقضاء

 عليه توضأ مث م فصلى سفر يف احلادثة هذه وكانت عوف بن الرمحن عبد قدموا الفجر لصالة املعتاد املوعد عن

 املغرية رآهم فلما ؛ اجلماعة حيث ، املسجد إىل ميشيان انطلقا مث عليه الوضوء شعبة بن املغرية وصب ، السالم

 فأشار ؛ وجاء حضر قد األصيل اإلمام ألن إلمامل تنبيها بالتصفيق فهم األمر عليه عظم يصلون أم شعبة بن

 فاتته ركعة فصلى والسالم الصالة عليه قام اإلمام سلم فإذا واملغرية هو واقتدى ، دعه أن السالم عليه الرسول إليه

 من شيء أي لكن ؛ نبيه وهو والسيما السالم عليه الرسول مع املغرية يقتدي أن باإلمكان هنا ؛ املغرية وكذلك

 ملا السالم عليه إنه بل ؛ به يقتدي أن عليه كان بأن املغرية نبه الصالة بعد السالم عليه الرسول وال يقع مل ذلك

 مرة وألول ، شيء نفوسهم يف صار ألنه يطمئنهم عوف بن الرمحن عبد وراء صلوا الذين الناس إىل التفت سلم

(  هلم قال الصدمة هذه هلول فتخفيفا ، أمته أفراد من فرد وراء يصلي يرونه السالم عليه الرسول مع حيام يف

 وال أحدكم فقدموا الصالة عن الراتب اإلمام تأخر أو ختلف إذا أي ) فاصنعوا هكذا أحسنتم هكذا أحسنتم

 أن على شجعهم الرسل وسيد ؛ والسالم الصالة عليه البشر سيد أنه مع وهذا ؛ الصالة عن أنفسكم تؤخروا

 بأي ثانية مجاعة لتشغيل املناسبة كانت هنا فالشاهد ؛ باإلمامة يليق من بينهم من قدمواي أن تأخر إذا اإلمام

 منفردا يصلي وإمنا الداخل هذا يقتدي ال أن اجلواب يكون هلذا ؛ ذلك من شيء يقع فلم ؛ الصور من صورة

 أصحاب كان" : قال البصري احلسن عن املصنف يف شيبة أيب ابن بكر أبو روى كما السلف شأن كان كما

 وزاد الشافعي اإلمام األثر هذا على وعلق " فرادى صلوا اجلماعة مع الصالة فاتتهم إذا وسلم عليه اهللا صلى النيب

 يف جيمعوا أن كرهوا ألم يفعلوا مل ولكنهم أخرى مرة جيمعوا أن على قادرين كانوا وقد"  فقال وبيانا توضيحا

 فهذا الثانية اجلماعة شرعية فكره يف كان من أن غرينا من مث أنفسنا من نحن نعرفها اليت احلقيقة " مرتني مسجد

 مجاعة هناك أن حبجة األوىل اجلماعة مع الصالة إىل املسارعة يف يتهاون أن وهو السيء باألثر عليه سيعود الفكر

 بعدها وما الثانية ةاجلماع أن أعتقد كنت حينما نفسي من هذا أعرف آنفا أحملت كما وأنا ؛ وهكذا وثالثة ثانية

 ثانية مجاعة أصلى ممكن أنه النفسية قناعيت يف ألنه اجلماعة مع الصالة أدع األحيان من كثري يف كنت مشروعة

 على حرصا الناس أشد من أصبحت ثانية مجاعة ال أن نفسي يف قام ملا ذلك من العكس وعلى ؛ ثالثة أو



 وذا ؛ عنه يعوضين ما أجد وال فاتين إليه أسارع مل إذا أنين أعرف اخلري هذا ألن األوىل اجلماعة مع الصالة

  .  . اهللا شاء إن شاكرين وننصرف هنا البيت رب ونستأذن ؛ العاملني رب هللا واحلمد كفاية القدر

  

  .   اخلري جيزيك اهللا ، سؤالني يف : الطالب

   اهللا اال اله ال.  تفضل طيب : الشيخ

  .  ... الكرسي على يسجد وبعدين الكرسي على قائما يصلي فهل جديس أن يستطيع وال ... : الطالب

 من أقرب سجوده وجيعل برأسه إمياء ويسجد يركع وبعدين قائما يصلي القيام يستطيع أنه مادام ، ال : الشيخ

  .   ركوعه

  .   ؟ الكرسي على يسجد عملية يف ما يعين : الطالب

 حقق وال ركوع حقق وال قيام حقق ال ، اجللوس من استفاد شو ، الكرسي على يسجد أن فائدة شو : الشيخ

 وهذا ، إطالقا وجه ال فهذا القيام إسقاطه أما ؛ السنة يف ثابت أمر هذا والسجود الركوع يف اإلمياء لكن سجود

 ودالسج يستطيع ال ، فريكع الركوع يستطيع ، جيلس فال القيام يستطيع فهو " استطعتم ما اهللا اتقوا"  قاعدة على

 هذه يف يعين : الطالب.   اآلخر من أخفض أحدمها جيعل بأن والسجود الركوع بني يفرق لكن ؛ يسجد فال

   برأسه ويومئ قائم وينهض الركوع ويتم الركوع ينهي يقوم أو راكع وهو يومئ احلالة

 بده يسجد أن يستطيع ال وهو يسجد أن يريد ملا لكن ؛ منه البد الركوع من رأسه يرفع ، منه البد طبعا : الشيخ

 فيجعل الصورة هو كما يستطيع ال ألنه األرض على جبهته واضح غري يعين ساجد غري وهو سجوده جيعل

 جتد يركعوا بعرفوا ما املصلني من كثري بتالحظ ميكن أنت ؛ السجود هو يلي الركوع يف اخنفاضة فلنسمي اخنفاضا

 ؛ متاما مستويان ظهره مع رأسه يكون أن تعلم كما والسنة ؟ كيف عرفت ، رأسه تعلو مؤخرته ـ مؤاخذة وإال ـ

  .   يعين هيك بس ، الشرعي الركوع من أخفض سجوده وجبعل فبسجد يسجد أن يستطيع ال الذي اإلنسان فهذا

  .   يعين الركوع هيئة وعلى : الطالب

  .   هيك غري جمال يف ما ألنه الركوع هيئة على : الشيخ

  .   ... الناس من كثري اجلميع بال يف ألنه سؤال يف اهللا بارك شيخنا : الطالب

 بايل يف خطر اآلن  ، مالحظة يل امسحوا ، كالمك السابق بالسؤال عالقة له شيء بايل يف خطر عفوا : الشيخ

  .   ؟ يقعد أن يستطيع هو ، شيء

  .   ال  : الطالب



 أن يستطيع ال لكن يقعد أن يستطيع للذي بالنسبة أقول أن أردت ؛ آه ، يقعد أن يستطيع ال كمان : الشيخ

  .   مالك أبا يا تفضل ؛ أقوله أن أردت الذي هذا ؟ كيف عرفت ، وينحين يقعد يسجد

  

 جهرية كانت أم سرية صالته كانت سواء اإلمام خلف الفاحتة قراءة يرون الناس من كثريا بأن أقول:  مالك أبو

 يقرأ لم لمن صالة ال(  وسلم عليه اهللا صلى الرسول حبديث ذلك على ويستدلون ، املأموم على واجبة أا

 يف ولعل نعرف وحنن.   ...) خداج خداج فصالته الكتاب بفاتحة يقرأ لم من(  و.  ) الكتاب بفاتحة

 قرأ وإذا( : وسلم عليه اهللا صلى قوله وهو جيهلوا رمبا إخواننا بعض كان فائدة ما أفاد ما باحلديث لنا تذكريك

 من الفاحتة قراءة من املأموم يتمكن حىت ينصت أن اإلمام على بأن قوهلم هؤالء حجة ولكن.  ) فأنصتوا اإلمام

 ألن بالذات املسألة هلذه توضيحا فنريد ؛ الفاحتة قراءة من املأموم ميكن الذي اإلنصات ينصت أن بعد اإلمام وراء

 هذه مبثل أحدهم على حيتج أو أحدهم على يعرتض رمبا احلاضرين اإلخوان من املكان هذا غري ويف هنا اإلخوان

 فيكم اهللا بارك فنزيد ؛ صواب على ليس تفسريها أو تأويلها يكون رمبا ولكن ؛ والشك صحيحة وهي األحاديث

 فيكم اهللا بارك ، الصحيح وجهها على يعرفها من قل اليت الدقيقة املسائل من وهي الفقهية املسألة هلذه توضيحا

  .  

 قدمي منذ اخلالف فيها ظهر اليت الدقيقة املسائل من املسألة هذه إن احلقيقة ، خري اهللا جزاك أحسنت : الشيخ

 أو جهرية كانت سواء صالة كل يف اإلمام وراء بالفاحتة القراءة بوجوب يقول من واألئمة املذاهب من وهناك

 كل يف اإلمام وراء السكوت بوجوب ليقو  ، متاما عكسه على آخر قول القول وهذا املذهب هذا ويقابل ؛ سرية

 اإلسالم شيخ يقول كما وهو ثالث قول القولني هذين وبني ؛ جهرية أو سرية الصالة هذه كانت سواء صالة

 ؛ مطلقا شيئا يقرأ وال اجلهرية يف ينصت وأن السرية يف اإلمام وراء املقتدي يقرأ أن وهو وأصوا أعدهلا تيمية ابن

 أن وحيتاج الدقة من شيء فيه يكون ورمبا طويال وقتا تأخذ املسألة إن هذه الثالثة قوالاأل أدلة ذكر أن والشك

 كان إمنا فنقول طريق أقرب من املسألة نأيت أن نرى ولذلك ؛ الفقه أصول علم من شيئا درس من هناك يكون

 جتتمع ذلك يف ألنه ؛ يةاجلهر  يف ويسكت السرية يف يقرأ أن وهو للصواب وأقرا األقوال أعدل الثالث القول

 إذا(( ف:  وتعاىل تبارك ربنا قول أمامنا جند ذلك أول ؛ املسألة هذه يف املختلفون العلماء تنازعها اليت األدلة

  .   نعم.   )) ترحمون لعلكم وأنصتوا له فاستمعوا القرآن قرئ

  .   وإذا : الطالب

 حيث من صريح نص اآلية فهذه نعم.  )) ترحمون ملعلك وأنصتوا له فاستمعوا القرآن قرئ وإذا((  : الشيخ



.  )) وأنصتوا له فاستمعوا((  واإلنصات االستماع عليه أن يتلى القرآن يسمع من كل على أن عمومها داللة

(     السابق باحلديث االحتجاج أما ؛ اليوم الناس بعض من جهر من جند ألننا اإلنصات عن يغين ال له استمعوا

 يف هلا التعرض من والبد املسألة يف الدقة وهنا ؛ بالعموم احتجاج فهو.  ) الكتاب بفاتحة يقرأ لم لمن صالة ال

 يشمل بعمومه احلديث ، القرآن أم هي بل قرآن ألا ؛ الفاحتة وتشمل الصالة تشمل بعمومها اآلية ، احلقيقة

 يقول هنا ؛ وخيصصه اآلخر على يسلط العمومني فأي.  ) الكتاب بفاتحة يقرأ لم لمن صالة ال(  صالة كل

 الذي العام من ومشوله عمومه يف أقوى ما ختصيص يدخله ومل ومشوله عمومه على بقي الذي العام العلماء بعض

(  حديث بأن السابق حديثنا يف ذكرنا وقد ؛ املخصص العام على األعم العام يسلط وحينذاك ؛ ختصيص دخله

 الذي املسبوق ذلك من ذكرنا ، الفروع بعض منه واستثين خصص قد.  ) الكتاب بفاتحة يقرأ لم لمن صالة ال

.  ) صالة ال(  حبديث العلماء فعل فماذا ؛ الفاحتة قرأ ما أنه مع الركعة أدرك قد يعترب إنه فقلنا راكعا اإلمام أدرك

 مثال كذلك ؛ مومهع ضعف أي خبصوص عام راكعا اإلمام أدرك ملن إال الكتاب بفاحتة يقرأ مل ملن صالة ال قالوا

 فتكون التفصيل من بشيء هذا أيضا ذكرنا كما يسبح لكن الفاحتة قراءة حيسن ال حديثا أسلم الذي حديث

 بفاحتة يقرأ مل ملن صالة ال"  يقال فماذا ؛ الكتاب بفاحتة يقرأ مل أنه من الرغم على أيضا صحيحة صالته

 يستثىن حينئذ ؛ إطالقا ختصيص أي يدخلها فلم اآلية أما " الفاحتة قراءة حيسن ال الذي األعجمي إال الكتاب

 وضح قد املذهب هذا أن العجيب ومن ؛ للحديث وختصيصا لآلية أعماال التالوة يسمع كان من احلديث من

 يسمع وهو املقتدي يقرأ أن املقبول من ليس أنه له وتبني اجلهرية يف حىت القراءة بوجوب قال الذي األول للفريق

 لقراءة ليتفرغ اإلمام يسكت فقالوا وخمرجا متنفسا ألنفسهم أوجدوا أو ألنفسهم وجدوا ولذلك ؛ ماماإل قراءة

 وحكمته عقله استعمل هو ؟ ملاذا " امليزراب حتت وصار املطر حتت كان"  يقال كما احلقيقة يف فهذا ؛ املقتدي

 املقتدي وقلد مقتديا انقلب لإلمام قالوا ؟ وافعل فماذا اإلمام قراءة يسمع وهو املقتدي يقرأ أن مهضوم غري وجد ،

 ، األئمة بعض من يصدر ما عجائب من هي السكتة هذه مث ؛ اإلمام لوظيفة قلب هذا ، املقتدي ليقرأ أنصت ،

 البخاري صحيح يف جاء كما وسلم عليه اهللا صلى النيب ألن ؛ الصالة يف الشرع يف سكوت وال يسكتون هم

 عند وسكتة الصالة استفتاح عند سكتة يسكتهما سكتتان وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول كان(  ومسلم

 يف جاء ولذلك ؛ األوىل السكتة إال السكتتني بني طويلة سكتة هناك يكن ومل.  ) القرآن قراءة من الفراغ

 ةللصال كبر إذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان( : قال هريرة أيب حديث من ومسلم البخاري صحيح

 باعد اللهم"  أقول قال ؟ تقول ماذا والقراءة التكبيرة بين سكوتك أرأيت اهللا رسول يا فقلنا هنية سكت

 أخرى سكتة هناك كانت لو ؛ الدعاء آخر إىل . )... والمغرب المشرق بين باعدت كما خطاياي وبين بيني



 بني تسكت نراك له قالوا ، األوىل السكتة يف سألوه كما السالم عليه الرسول لسألوا الفاحتة لقراءة تتسع طويلة

 أخرى سكتة يسكت وسلم عليه اهللا صلى الرسول كان فلو ؛ أجام ؟ تقول ماذا القراءة وبني اإلحرام تكبرية

 هذا من شيء يكن مل ؛ املقتدي ليقرأ مثال فيقول ؟ فلماذا الفاحتة بعد قبل تسكت وأيضا تلك مبقدار طويلة

 اهللا أن مهضوم مش معقول مش ، الداخلي القليب النقاش هذا من خمرجا هلم أوجدوا آنفا قلنا كما فهم ؛ إطالقا

 عن انصرف للمقتدي يقال أن معىن فما ؛ املقتدي ليسمع ؟ ملاذا جهرا الصلوات بعض يف يقرأ أن لإلمام شرع

 السكتة هذه ذلك عم ؛ طويلة سكتة نوجد ؟ نفعل ماذا إذا ؛ هذا مقبول مش ، بنفسك تقرأ أن إىل االستماع

 وإذا الفاحتة نصف يقرأ الواحد يكاد ال سكتة نصف بسكتوا يسكتون الذين هؤالء من كثري ، التزموها ما الطويلة

 ما الدين يف األحداث طبيعة وهذا ؛ بالقراءة امشي يا بكاملها الفاحتة يقرأ حىت باملرة اسكت يا ، بالقراءة بدأ به

 مالك اإلمام مذهب هو الصواب املذهب أن الناس مجاهري إلقناع يكفي اثاألحد فهذا ، اإلنسان مع بتكمل

 ليس ، متاما األدلة به جتتمع الذي الصواب هو هذا ، السرية يف واقرأ اجلهرية يف أنصت قالوا الذين أمحد واإلمام

 صالة ال(  يقال أيضا وهنا نواحي عدة من ختصيص دخله أنه عرفنا وقد ) صالة ال(  حديث إال حجة عندهم

 له اإلمام فقراءة(  اإلمام قراءة مسع إذا أما ؛ اإلمام قراءة يسمع ال كان إذا ) الكتاب بفاتحة يقرأ لم لمن

 أن الصحيح يف ثبت قد بل لنفسه قرأ كأنه غريه من بسمع ملا اإلنسان أن السليم بالنظر مقبول وهذا ) قراءة

 ، القرآن علي اقرأ( : قال كعب بن أليب وأخرى مسعود البن مرة أصحابه ألحد قال وسلم عليه اهللا صلى النيب

 الذي املقتدي هو فإذا.  ) غيري من أسمعه أن أحب فإني اقرأ قال ؟ أنزل وعليك القرآن عليك قرأ قال

 صوته يرفع الذي وذاك ، بنفسه القرآن بقراءة هو ينشغل أن من له أنفع يكون قد فهذا ؛ اإلمام من القرآن يسمع

 وال القرآن من شيئا يقرأ فال اإلمام قراءة يسمع كان إذا املقتدي أن اهللا شاء إن الصواب هو فهذا ؛ ريهغ يسمع

 أن البد احلالة هذه ففي اإلمام قراءة تبلغه ال اإلمام عن مثال بعيد كان أو سرية الصالة كانت إذا أما ؛ الفاحتة

     ... وتعاىل سبحانه بإذنه احلق من يهف اختلف ملا مجيعا يهدينا أن عزوجل اهللا ونسأل ؛ يقرأ

 أن حبكم. وألغي نفي اجلواز هذا مث ، املرجوح اجلواز واجلواز ، بالوجوب وليس اجلواز يفيد احلديث هذا : الشيخ

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فيه جيهر كان فيما مطلقا وسلم عليه اهللا صلى النيب وراء القراءة عن انتهوا الناس

  . التوفيق ويل هو وتعاىل تبارك اهللا و ، املسألة هلذه بالنسبة اآلن حيضرين ام هذا ؛

  

  .   الشعر تصفيف عملية : الطالب

  .   ؟ بسموها شو بسموها اللي بذلك املختصة املرأة عند التصفيف هذا كان إذا أوال : الشيخ



  .   كوافرية : الطالب

 تزين مكانا تتخذ أن للمرأة جيوز ال ما على مساعدة فيه نأل جيوز ال هذا  الشيخ يضحك ، كوافرية : الشيخ

 يدها وبصنع بيتها يف ذلك فعل فإذا ؛ الشريعة ختالف جلها وإمنا كلها نقول ال منها كثري بتزينات عندها النساء

   ... أختها أو أمها أو

  زوجها أو : الطالب

 يوضع أن مثال الشرع مينعه شيء أيضا هناك يكن مل إذا باجلواز نقول أن ممكن فهذا  الشيخ يضحك : الشيخ 

 ، رأسها ومسحت املصليات من كانت إذا أا حبيث وواقفا متماسكا الشعر جتعل اليت املواد بعض الشعر على

 من يكونوا إما النساء من ذلك يفعل من أن أعتقد وهلذا ؛ شعرها خربت رأسها مسحت إذا أا ظين ويف

 الزيوت من شيء هناك كان فإذا ؛ شرعا املطلوب الوجه على الصالة بصحة يبالني ال ممن أو بالصالة املستهرتات

 وبني املاء بني حيول ألنه الشعر ميس مل وقع إذا املسح أن حبيث جامدا واقفا الشعر جيعل خاص ماء أو الصبغة أو

 نعم ، امسها ما دريأ ما اللوالب بعض ومبثل بالتسريح التصفيف كان فلو الشعر مجد الذي الشيء بذلك الشعر

  .  

  .   شعر لفافات : الطالب

  اهللا شاء إن مانعا ذلك يف أعتقد فال آنفا إليها أشرنا اليت املادة من شيئا يتطلب ال هذا ، شعر لفافات : الشيخ

  .   ...متربجة صلت اذا : الطالب

 فإذا.   )) يره شرا ذرة المثق يعمل ومن يره خيرا ذرة مثقال يعمل فمن(( : تعاىل قال كما حكمها : الشيخ

 املسيء الرجل كذلك صالا وليست مقبولة صالا كانت أي الشرعية السرتة ومتسرتة بيتها يف تصلي كانت

 فهو الشرعي اللباس لباسها وعدم وتربجها ومقبولة صحيحة تكون فصالا ؛ اجللسة أول يف ذكرنا كما صالته

 احلجاب حيتجنب ال الاليت النساء أغلب أن اعتقادي يف أنا كنل ؛ القيامة يوم عليه ستحاسب إمث شك بال

 يقمن حينما مئة باملئة الشرعي اللباس يلبسن أن أتصور ال النسوة هذه أغلب دورهن من خروجهن عند الشرعي

 الشرع خمالفة إىل أنثى أو ذكرا كان سواء اإلنسان جير أنه الشيطان طبيعة هذه ألن ؛ بيون يف الصالة إىل

 ؛ رحيم غفور واهللا بذلك عليها بأس ال خرجت إذا لكن مستورة بيتها يف تصلي أن للمرأة يزين فهو ، بالتدرج

 مثال الشرعية السرتة تتسرت ال أا بيتها يف الصالة إىل قامت إذا أا سيحملها الشيطان بأن املرأة تشعر ال لكن

 حيجم لباسا تلبس أن وإما بشرا يظهر إما شيء قدمها من فيظهر قصري بدا يسرت الذي وثوا تصلي قد

  .  . نعم ؛ وتعاىل تبارك اهللا شرع يف جيوز ال األمرين من وكال ، بشرا



 املسجد يف نازالت النساء بعض فتجد ، الدين صالح مسجد يف للنساء درس عندنا األحد يوم يف:  مالك أبو

 الشيخ يضحك -  ، الغطاء تضع املسجد باب تصل أن فمجرد غطاء أيديهن يف وماسكات متربجات وهن

  .   جيوز فال املسجد داخل أما املسجد خارج جائز التربج أن يعتقدن فهن -  والطلبة

  

 اإلحياء من علماء هناك ولكن.   )) حي شيء كل الماء من وجعلنا((  اآلية إن ثاين سؤال يف : الطالب

  .   املاء على تعيش ال البكرتيا بعض بأن يقولون

  .   ؟ أيش بعض : الشيخ

  .   املاء على تعيش ال البكرتيا أو اجلراثيم من أنواع بعض : الطالب

 وليس مقصودها هذا ، املاء من وجودها أصل أصلها املاء على تعيش اليت اآلية من املقصود أن املشكلة : الشيخ

  .   وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم ؛ املاء على تعيش أا املقصود

  

  . اهلاتف عرب وأجوبة أسئلة

  عليكم السالم : الشيخ

  شيخنا حالك كيف السالم وعليكم:  ليلى أبو

   ونشكره اهللا حنمد : الشيخ

   خبري اهللا شاء ان:  ليلى أبو

  أمحد أبا يا خبري دائما أنا : الشيخ

   هللا احلمد فيك يبارك اهللا:  ليلى أبو

  خيتلف اخلري : الشيخ

  نعم:  ليلى أبو

  هللا احلمد : الشيخ

 فعندما خمدرات مدمن زوجها كان ، احلق وعرفت عليها اهللا تاب ما بعد هلا وزوج امرأة يوجد شيخي:  ليلى أبو

  .   وبينك بيين الفراق يكون أو وتصلي اهللا إىل وتتوب املخدرات ترتك أن إما له قالت احلق عرفت

  .   مجيل : الشيخ

  .  ريكث الرجل هذا حتب املرأة لكن:  ليلى أبو



  .   كيف : الشيخ

 فقالت ؛ فرتات على ولكن املخدرات يرتك أن فوعدها كثري حيبها والزوج  كثري الرجل هذا حتب املرأة:  ليلى أبو

 أنه إال شيخنا يا املرأة هذه خبصوص احلكم فأيش ؛ أستطيع ال فقال ، باملرة املخدرات تقطع أن أريد بل ال له

  .   املخدرات يشرب لكنهو  يصلي إنه أعلم واهللا ، وعدها

 اللي الوعد نسبة وشو ، ثانيا كميتها شو مث أوال املخدرات نوع شو ، تفصيلية معرفة إىل حتتاج هذه واهللا : الشيخ

 هذا فرضنا لو ، يوميا املخدرات من يتعاطى ما نسبة على اطالع عندها أن فرضنا فلو ؛ وأخريا ثالثا بوعدها هو

 ؛ ومنهاج نظام على يتفقوا فهكذا ؛ عليه يدمن كان ما نصف على يقتصر بوعأس ظرف يف مثال أنه فوعدها

 على أصرت وإال عصمته يف بقيت الوفاء من بصدقه شعرت فإذا ؛ عنده البقاء على توافق أا ممكن فحينئذ

  .  الفراق

  

  .   ؟ واإلميان العقيدة بني الفرق ما شيخنا:  ليلى أبو

 ؛ اإلميان هذا عن العلماء تعبري العقيدة ، والقرآن السنة يف املستعملة هي اناإلمي كلمة ، فرق يف ما : الشيخ

  .   ؟ واضح

  خري اهللا جزاك شيخي يا واضح:  ليلى أبو

   وإياك : الشيخ

  .   عليكم السالم:  ليلى أبو

  . وبركاته اهللا ورمحة السالم وعليكم : الشيخ 

  شيخنا  كيف:  ليلى أبو

  أهلني : الشيخ

  خبري تكون اهللا شاء ان:  ليلى أبو

  .... : الشيخ

   خبري فيك يبارك اهللا:  ليلى أبو

  هللا احلمد : الشيخ

 

 كان لكن ، الطالق نيته يف يوجد ال ، طالق أنت هلا فقال زوجته وبني بينه نفور صار رجل هللا احلمد:  ليلى أبو



  .   ؟ الطالق هذا يف الشرع حكم ما ؛ وزعالن غضبان

  .   النية إىل ينظر ال صريح بكون امل الطالق : الشيخ

  .   نعم:  ليلى أبو

  .   ؟ كيف عرفت : الشيخ

  .   أينعم:  ليلى أبو

 مالك يكون أن منها ، أخرى ألمور ينظر لكن النية إىل ينظر ال هنا ، طالق أنت المرأته بقول واحد ملا : الشيخ

 حتقق الغضب كان فإذا ؛ الغضب صفة وهي صفة وضعت فأنت ؛ غضبان يكون ال وأن رشده مالك ، رشده

  .   ؟ كيف عرفت ؛ صريح طالق هذا ألن ؛ الطالق قاصد كان ما أنه عنه قولك عن يغين فذلك

  .   صريح الطالق هو هذا يطلق أن ناويا كان لو يعين ، أينعم:  ليلى أبو

 عذر له يقبل وال صريح طالق فهذا مزح عن ولو طالق أنت لزوجته يقول أن هو الصريح الطالق ، ال : الشيخ

  .   اإلنسان هذا وضع فشوف ؛ عذر فهذا غضبان أنه صحيح كان إذا لكن ؛ الطالق قاصدا يكن مل أنه

  .   شيخنا يا غضبانا كان:  ليلى أبو

  .   طالق يف ما غضبانا كان إذا : الشيخ

  .   ؟ شيخنا يا عليه برتتب شو طيب:  ليلى أبو

  .   وذمته هو إال شيء عليه برتتب ما : الشيخ

  .   وذمته هو:  ليلى أبو

  .   نعم أي : الشيخ

  .   مساكني عشر إطعام إما يعين:  ليلى أبو

 ؛ ميني كفارة عليه ميني فهذا ؛ وذهبت ، كذا مكان إىل ذهبت إن الطالق عليّ  قال لو اليمني ذاك ، ال : الشيخ

  .   هذه غري بتعرضها اللي الصورة أما

   خريا اهللا جزاك.  شيخنا يا صحيح:  ليلى أبو

  وإياك : الشيخ

  .   عليكم السالم:  ليلى أبو

  .  وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم : الشيخ

  



  


